
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ หลกัสูตร ช้ันปี สำขำวชิำ

1 664408930002 นางสาว ภริดา. ปราบเสร็จ 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

2 664408930008 นางสาว พิยดา ด าแขง็ 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

3 664408930009 นางสาว ณัฐณิชา วงศต์าข่ี 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

4 664408920006 นางสาว อทิตติยา แท่นทอง 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

5 664408930010 นาย พีรณัฐ ดีเบา 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

6 664408920002 นางสาว อรัญญา แกว้คล ้า 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

7 664408930015 นางสาว พรศิริ คงบวั 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

8 664408930017 นางสาว พิชามญชุ ์สมรักษ์ 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

9 664408920005 นางสาว บุษรา เพช็ร์เอียด 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

10 664408930006 นางสาว ณัฐธยาน์ วงศต์าข่ี 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

11 6644089300056 นางสาว จิราพร เส็นจาง 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

12 664408930018 นางสาว พณัณิตา สุดหาร 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

13 664408920003 นาย สิทธิศกัด์ิ ส าลี 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

14 664408930016 นาย ชิติสรรค ์แกว้ม่ิงเมือง 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

15 664408930012 นางสาว จิดาภา กุลยณีย์ 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

16 664408920007 นางสาว กลัยรัตน์ สุดการงาน 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

17 664408930007 นางสาว อมราพร แสงเก้ือ 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

18 664408930003 นางสาว นลินี  วนัแรก 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

19 664408920001 นางสาว กมลเนตร นวลศรี 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

20 664408930001 นาย ซากิบ  เบ็ญสอาด 4 ปี ปีท่ี 1 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

21 664408100003 นางสาว วิภาดา มลิพนัธุ์ 4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

22 664408100004 นางสาว หน่ึงฤทยั  เจริญค า 4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

23 664408100009 นางสาว พิมพพิ์สุทธ์ิ จูหอ้ง 4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

24 664408100001 นางสาว ขวญัฤดี รอดสีเสน  4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

25 664408100002 นางสาว วรนุช เล่ียนยงค์ 4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

26 664408100001 นางสาว ขวญัฤดี รอดสีเสน  4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

27 664408100004 นางสาว หน่ึงฤทยั เจริญค า 4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

28 664408100008 นางสาว ธนญัญา เหล่ชาย 4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

29 664408100002 นางสาว วรนุช เล่ียนยงค์ 4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

ช่ือ - สกลุ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรนักศึกษำยคุใหม่ เรียบหรูดูด ีมีระเบียบ
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                                    ผ่ำนทำงระบบออนไลน์แอปพลเิคช่ัน Zoom Cloud Meetings และถ่ำยทอดสดผ่ำน เพจสโมสรนักศึกษำ

วทิยำลยักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว มทร.ศรีวชัิย
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30 664408100010 นางสาว ปรัญญา มะกุล 4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

31 664408100003 นางสาว วิภาดา มลิพนัธุ์ 4 ปี ปีท่ี 1 การบญัชี

32 664408010005 นางสาว ฮายาตี เจะมะ๊ 4 ปี ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

33 664408010009 นาย อิทธิฤทธ์ิ หวงัสป 4 ปี ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

34 664408010006 นางสาว อามีนา หมดัอาหลี 4 ปี ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

35 664408030008 นางสาว กลัยกร เพอสะและ 4 ปี ปีท่ี 1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

36 664408030014 นางสาว ยสุลิษา ปะดุกา 4 ปี ปีท่ี 1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

37 664408030001 นางสาว เด่นรัชนี กิจสุบรรณ 4 ปี ปีท่ี 1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

38 664408030005 นางสาว นางสาว พรรวษา ชูนาก 4 ปี ปีท่ี 1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

39 664408030002 นาย ภานุวิ ชญ ์ สิน คีรี 4 ปี ปีท่ี 1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

40 64408030009 นาย อนุวฒัน์ แซ่อ้ิว 4 ปี ปีท่ี 1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

41 664408030003 นางสาว รัชดาภรณ์ ขาวข า 4 ปี ปีท่ี 1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

42 664408030007 นางสาว ชุติกาญจน์ ทิพยจ์นัทา 4 ปี ปีท่ี 1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

43 664408030006 นางสาว ณัฐภรณ์ เพชรคง 4 ปี ปีท่ี 1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

44 663408930034 นางสาว เสาวลกัษณ์ กะสิรักษ์ 4 ปี ปีท่ี 2 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

45 663408930045 นางสาว ปัทมาวสี ยอดมณี 4 ปี ปีท่ี 2 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

46 663408930028 นางสาว วรรณวนชั ทองดียิ่ง 4 ปี ปีท่ี 2 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

47 663408930002 นางสาว กาญจนา  ทวีพิพฒัน์ไชย 4 ปี ปีท่ี 2 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

48 663408930004 นางสาว เกษราภรณ์ เ็ม็พร้อม 4 ปี ปีท่ี 2 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

49 663408930006 นางสาว จนัทร์จิรา ช่วยลุง 4 ปี ปีท่ี 2 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

50 663408930032 นาย สุธินนัท์์  อุปสม 4 ปี ปีท่ี 2 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

51 663408930015 นาย ธญักร แสงจนัทร์ 4 ปี ปีท่ี 2 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

52 663408100010 นางสาว เพญ็ประกาย แกว้คล ้า 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

53 663408100001 นางสาว พิมพกานต ์บุญมา 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

54 663408100018 นางสาว สิรภทัร ทบัทิมเมือง 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

55 663408100019 นางสาว จิราพชัร สิงหการ 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

56 663408100007 นางสาว ยาวารีย ์ฮะปาน 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

57 663408100014 นางสาว อจัฉราวรรณ ถนะวิทย์ 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

58 663408100005 นางสาว จินตจุ์ฑา กิจนา 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ หลกัสูตร ช้ันปี สำขำวชิำช่ือ - สกลุ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรนักศึกษำยคุใหม่ เรียบหรูดูด ีมีระเบียบ

ในวนัเสำร์ที่ 11 กนัยำยน 2564 เวลำ 08.00 น. - 12.00 น. (กจิกรรมพฒันำบุคลกิภำพ)
                                    ผ่ำนทำงระบบออนไลน์แอปพลเิคช่ัน Zoom Cloud Meetings และถ่ำยทอดสดผ่ำน เพจสโมสรนักศึกษำ

วทิยำลยักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว มทร.ศรีวชัิย

59 663408100022 นางสาว ศศิชา ทิพรัตน์ 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

60 663408100013 นางสาว ชลนัดา ทวีตา 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

61 663408100003 นางสาว นุชจิรา ขนานใต้ 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

62 663408100021 นางสาว อมรรัตน์ อน่าย 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

63 663408100006 นางสาว อรพร เพง็สุขศรี 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

64 663408100020 นางสาว สิริมา แสงธารา 4 ปี ปีท่ี 2 การบญัชี

65 663408010009 นาย ผดุงเดช ศรนิรันด์ 4 ปี ปีท่ี 2 การท่องเท่ียว

66 663408010008 นางสาว ณัฐศรินทร์ ผา่นบุตร 4 ปี ปีท่ี 2 การท่องเท่ียว

67 663408030003 นางสาว อรวี คลองร้ัว 4 ปี ปีท่ี 2 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

68 663408030005 นางสาว อภิภาวดี หมนัการ 4 ปี ปีท่ี 2 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

69 663408030008 นางสาว นฤภร เครือจนัทร์ 4 ปี ปีท่ี 2 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ

70 662408930021 นางสาว ศศิตา เพญ็พอรู้ 4 ปี ปีท่ี3 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

71 662408930007 นางสาว นิจจารีย ์บุญโชติ 4 ปี ปีท่ี3 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

72 662408930003 นาย กิตติศกัด์ิ มะยะเฉียว 4 ปี ปีท่ี3 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

73 662408930020 นางสาว ธารารัตน์ สุวรรณรัตน์ 4 ปี ปีท่ี3 การจดัการนวตักรรมทางธรุกิจ

74 662408100001 นางสาว ขวญัฤดี ฤทธิเนียม 4 ปี ปีท่ี3 การบญัชี

75 662408100006 นางสาว ทิพยอ์กัษร เพง็เผา 4 ปี ปีท่ี3 การบญัชี

76 662408100009 นางสาว ปาริฉตัร สมาธิ 4 ปี ปีท่ี3 การบญัชี

77 661408540066 นางสาว ณัฏฐริกา คงสม 4 ปี ปีท่ี 4 การโรงแรมและการท่องเท่ียว

78 661408540080 นางสาว ธนัวามาศ รามคง 4 ปี ปีท่ี 4 การโรงแรมและการท่องเท่ียว

79 661408540006 นางสาว ปิยะดา หญา้ปรัง 4 ปี ปีท่ี 4 การโรงแรมและการท่องเท่ียว

80 664208100001 นาย นิธิภทัร อ่องนาวา เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

81 664208100002 นางสาว มสัรินทร์ ทองค า เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

82 664208100003 นางสาว สิริลกัษณ์ นมสัการ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

83 664208100004 นางสาว สุจิตรา สืบศึก เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

84 664208100005 นางสาว สุธาทิพย ์เส้งด า เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

85 664208100006 นางสาว ฮาหวา จิระเสถียร เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

86 664208100008 นางสาว มณฑิตา จกัราช เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

87 664208100009 นางสาว ศศธร ทวิสุวรรณ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี
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88 664208100010 นางสาว ณัฏฐา หนูเทพ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

89 664208100012 นางสาว จามรี ลูกอน้ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

90 664208100013 นางสาว อุฑารัตน์ นิลเส็น เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

91 664208100014 นางสาว ไปรยา บุญช่วยนาง เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

92 664208100018 นางสาว กนัตนา บิลและ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

93 664208100020 นางสาว กิตติรัตน์ กุลหลงั เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

94 664208100021 นางสาว สุนิสา หลีหาด เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

95 664208100023 นางสาว แกว้กานดา สมาจุน เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

96 664208100025 นางสาว จิตตวดี ดว้งทอง เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

97 664208100026 นาย ผดุงศกัด์ิ พรหมช่วย เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

98 664208100027 นางสาว พศิกา พงศธิ์พนัธ์ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

99 664208100028 นางสาว ทรรศนีย ์ดว้งมาก เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

100 664208100030 นางสาว อรษา เพชรสนัน่ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

101 664208100031 นางสาว ภสัสร โรงเชิงไถ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

102 664208100034 นางสาว ชลลดา ยทุธการ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

103 664208100035 นางสาว สุธิดา. บุญไทย เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

104 664208100036 นางสาว จีรวรรณ หอมขจร เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

105 664208100037 นางสาว วนิดา ดวงทบัจนัทร์ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

106 664208100038 นางสาว เกตน์วรา กูรอหมีน เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

107 664208100039 นางสาว บุษริน ทรัพยส่์ง เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

108 664208100040 นางสาว วรมน สร้างเหมาะ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

109 664208100041 นางสาว อารียา  สรรเสริญ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

110 664208100042 นางสาว ภารวี หสัสาคร เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

111 664208100045 นางสาว รัตนพร พุ่มประเสริฐ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

112 664208100046 นางสาว ปนดัดา ด าแกว้ เทียบโอน ปีท่ี 1 การบญัชี

113 664208010002 นางสาว ฐิติรัตน์ จรจนัทร์ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

114 664208010003 นาย ธนาวฒิุ เรียบร้อย เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

115 664208010004 นางสาว ธญัชนก เก้ือแกว้ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

116 664208010007 นางสาว องัคณา การะเกตุ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว
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117 664208010008 นางสาว ศรัณยพ์ร หนูสวสัด์ิ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

118 664208010010 นางสาว ปิยธิดา ตรีโชติ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

119 664208010012 นางสาว ศรวณีย ์ไชยศร เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

120 664208010013 นางสาว สุทธิกานต ์ชุมบุตร เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

121 664208010016 นางสาว เกศดา มาจุรินทร์ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

122 664208010018 นางสาว ไอศิกา มหาศาลเลิศพิพฒัน์ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

123 664208010020 นางสาว พิมวดี ทองสงค์ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

124 664208010023 นางสาว อาทิตยศ์รา ขวญัจุล เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

125 664208010024 นางสาว ธนวรรณ ทองบางใบ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

126 664208010025 นาย จกัรพงศ ์คงแกว้ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

127 664208010026 นางสาว กฤติยา โตะ๊หลง เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

128 664208010028 นางสาว สุณัฐชา เส็นบุตร เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

129 664208010034 นางสาว กาญจนา จนัมีศรี เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

130 664208010035 นางสาว ธญัญารัตน์ สาระวารี เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

131 664208010036 นางสาว พรรณิการ์   มานะชนม์ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

132 664208010038 นาย เมธชนนัท ์นอ้ยกรัด เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

133 664208010039 นางสาว พิชญา ช่วยเกล้ียง เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

134 664208010040 นางสาว มณฑิตา ศรีสมบูรณ์ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

135 664208010042 นางสาว จิราภรณ์ ละไมโสบ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

136 664208010048 นางสาว ปณวรรณ สุราวธุ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

137 664208010053 นางสาว ชาลิสา ศรมณี เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

138 664208010055 นางสาว ณัฏฐธิดา ชุมศรี เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

139 664208010057 นางสาว ธนัยช์นก ชมจนัทร์ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

140 664208010058 นางสาว น ้าเพชร ม่ิงเมือง เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

141 664208010059 นาย พนมพร แกว้ประเสริฐ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

142 64208010068 นางสาว อาทิตยา บุญสิทธ์ิ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

143 664208010069 นางสาว อุลยัวรรณ กุลสอนนาม เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

144 664208010070 นางสาว สุวิมล คงสิน เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

145 664208010071 นางสาว อาทิตยา แสวงหา เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ หลกัสูตร ช้ันปี สำขำวชิำช่ือ - สกลุ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรนักศึกษำยคุใหม่ เรียบหรูดูด ีมีระเบียบ

ในวนัเสำร์ที่ 11 กนัยำยน 2564 เวลำ 08.00 น. - 12.00 น. (กจิกรรมพฒันำบุคลกิภำพ)
                                    ผ่ำนทำงระบบออนไลน์แอปพลเิคช่ัน Zoom Cloud Meetings และถ่ำยทอดสดผ่ำน เพจสโมสรนักศึกษำ

วทิยำลยักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว มทร.ศรีวชัิย

146 664208010072 นางสาว ธิดาวรรณ ก ากิจ เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

147 664208010074 นางสาว ปิยรัตน์ แซ่เง่า เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

148 664237010046 นางสาว เมศิณี  คมข า เทียบโอน ปีท่ี 1 การท่องเท่ียว

149 663208100001 นางสาว หทยักาญจน์ ประเสริฐ เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

150 663208100002 นางสาว นุชจรี โยมเนียม เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

151 663208100007 นางสาว สายทิพย ์ ชูยก เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

152 663208100009 นางสาว อินทิรา รอดเสน เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

153 663208100010 นางสาว มาริษา คงสม เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

154 663208100011 นางสาว อรอนงค ์แก่นตน้ เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

155 663208100013 นางสาว ศุภิสรา สายสุจริต เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

156 663208100014 นางสาว ชลธิชา  พลูขาว เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

157 663208100015 นางสาว กาญจนา อาหมาน เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

158 663208100017 นางสาว จิรวรรณ จนัทร์ชู เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

159 663208100026 นางสาว ศยามล ล้ิมแดง เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

160 663208100027 นางสาว ณิชาวีร์ ประสมกิจ เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

161 663208100030 นางสาว ศุภนุช เจริญประทีปกิจ เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

162 663208100039 นางสาว ฟาติยะ๊ หลงจิ เทียบโอน ปีท่ี 2 การบญัชี

163 663208010007 นางสาว อภาสินี ชูแสง เทียบโอน ปีท่ี 2 การท่องเท่ียว

164 663208010010 นางสาว ศศิภา คลองร้ัว เทียบโอน ปีท่ี 2 การท่องเท่ียว

165 663208010024 นางสาว กมลชนก พรมเพช็ร เทียบโอน ปีท่ี 2 การท่องเท่ียว

166 663208010030 นางสาว บุษรินทร์ ไทยเลก็ เทียบโอน ปีท่ี 2 การท่องเท่ียว

167 663208010031 นางสาว วิจิตรา ฉิมฤทธ์ิ เทียบโอน ปีท่ี 2 การท่องเท่ียว

168 663208010034 นางสาว ณัฐนิชา บูรณะ เทียบโอน ปีท่ี 2 การท่องเท่ียว

169 663208010036 นางสาว ภคนนัท ์ศรีภากร เทียบโอน ปีท่ี 2 การท่องเท่ียว

170 663208010037 นางสาว ปริศนา สุริยะโยธิน เทียบโอน ปีท่ี 2 การท่องเท่ียว


